
Beste leden van de medezeggenschapsraad van de Beneden Beekloop,

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van:

Datum: 14 mei 2019 (ingelaste vergadering)

Lokatie: Beneden Beekloop
 
Met vriendelijke groet,
Voorzitter MR

GENODIGDEN:

Wie en functie: Aanwezig Afwezig (met kennisgeving) Afwezig (zonder
kennisgeving)

NG (voorzitter MR) x

HvdV (directeur) x

DC (lid MR, namens personeel) x

FvdM (lid MR, namens personeel) x

PvB  (lid MR, namens personeel) x

TvG (lid MR, namens ouders) x

SP (lid MR, namens ouders) x
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AGENDA

Onderwerp Type Bijlage Toelichting / Vastlegging voor notulist Tijd

1. Opening en 
vaststellen van agenda

Mededeling Lid PMR (FvdM) notuleert.
Doel van deze extra ingelaste vergadering is het bespreken van de agendapunten die 
op 27 maart jl. niet aan de orde konden komen i.v.m. tijdgebrek. Daarom is deze 
agenda beperkt tot díe punten. 

PMR-lid heeft aangegeven dat hij nog (incl deze vergadering) 2 vergaderingen 
aanwezig is en daarna zijn plek afstaat. De andere PMR-leden polsen onder de 
collega’s of er interesse is voor een MR-lidmaatschap en houden de MR op de 
hoogte hierna.

5 min

2. Stand van zaken 
nieuwbouw

Ter 
bespreking

Wat is de stand van zaken?
Er zijn ontwikkelingen binnen het team. Het team denkt na over wat er in de nieuwe 
school moet komen. Vanuit de leerlingenraad worden ook de kinderen al ingezet om 
hierover na te denken. Ook zijn er plannen om  andere scholen te bezoeken om 
ideeen op te doen. Wellicht is het ook een idee om ouders hierbij te betrekken. 

5 min

3. Stand van zaken 
AVG

Ter 
bespreking

Wat is de stand van zaken? 
Welke stukken wil de MR van de directeur ontvangen om geïnformeerd te blijven, 
nu de medezeggenschapsrechten over dit onderwerp bij de GMR liggen?
Concept beleidsstuk ter inzage. Heeft de GMR input nodig vanuit de MR? Dat mag 
altijd. 
Nieuwe AVG:
– algemeen deel: waar moet je in de basis aan voldoen (onder voorbehoud 

5 min
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Onderwerp Type Bijlage Toelichting / Vastlegging voor notulist Tijd

goedgekeurd door GMR)
– het tweede deel is het meest praktisch. Het is zo’n lastig onderwerp dat zelfs de 
branche ermee worstelt om de scholen om een juiste manier te begeleiden. Volgend 
schooljaar is het geagendeerd in de GMR.
We kunnen er inhoudelijk iets van vinden, maar oordelen behoort de GMR toe.
Er moet een goede informatievoorziening komen naar ouders. Wat betekent het voor 
ouders als ze “ja” of “nee” invullen. 
De afspraak is dat de stukken ter informatie altijd worden gedeeld door directeur 
(HvdV), maar het onderwerp kan op de agenda terugkomen wanneer nodig/bij 
vragen.

4. Stand van zaken 
leerteams

Ter 
bespreking

Terugblik op gezamenlijke bijeenkomst met Ouderraad over creativiteit. Hoe lopen 
de leerteams, welke onderwerpen komen er aan de orde: stuk informatievoorziening 
richting MR over stand van zaken, tijdsplanning, etc.
– de leerteams zijn vorig schooljaar (2018-2019) opgericht 
– leerteams geformuleerd  (n.a.v.  tevredenheidsonderzoek), prioriteiten 
verbeterpunten
– op teamvergaderingen wordt er tijd gefaciliteerd om hieraan te werken
– onderwerpen: gepersonaliseerd leren, evalueren en borgen, gedragscode, creatieve 
vakken, groeps- en leerlingbespreking/ ondersteuning leerlingen
– het moet compacter en concreter, meer gestructureerd, planmatiger. De uitvoering 
ligt achter t.o.v. originele tijdsplanning
– nu zijn de 7 leerteams in de orienterende fase 
– tip: kies onderwerpen die snel resultaat/voldoening geven
– komend jaar: creativiteit (tekenen en handvaardigheid) als speerpunt
– communicatie naar kinderen en ouders om te laten zien wat het proces is en wat de

10 min
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Onderwerp Type Bijlage Toelichting / Vastlegging voor notulist Tijd

ontwikkelingen zijn, bijvoorbeeld in nutsnootjes. 

5. Jaarplan MR, 
vergaderplanning en 
taakverdeling MR

Ter 
bespreking

Bijlage 7 en 8 Bij dit onderwerp tevens bespreken ambitie MR en verwachtingen t.a.v 
taakvervulling en verdeling (n.a.v. vergadering 27 maart)

Akkoord door bestuurder op partnerschap CNV. 
Workshop “activiteitenplan digitaal”. Een deel ervan doe je op die avond en een deel
ervan doe je later. Je kunt feedback krijgen over het definitieve document. 
Voorzitter MR (NG) mailt contactpersoon CNV met de mogelijkheid of:
– de workshop met een plenair deel kan beginnen, en later voor de scholen apart kan
– of directeuren aan kunnen sluiten
– of hij aan het begin van het nieuwe schooljaar gepland kan worden zodat we met 
een voltallige MR deel kunnen nemen.

Vergaderdata voor volgend schooljaar, vastgesteld: 

September:      di 17 sept
oktober:           di 22 okt
november:       di 26 nov
januari:            di 28 jan
maart:              di 17 maart
mei:                 di 19 mei
reservedatum:  di 23 juni 

45 min

6. Stand van zaken Ter Website:projectplan 15 min
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Onderwerp Type Bijlage Toelichting / Vastlegging voor notulist Tijd

ICT-gerelateerde 
onderwerpen: 
Parnassys, website, ICT
algemeen

bespreking – wat is het idee achter de nieuwe website? De app is een verlengstuk van de 
website. Je kunt inloggen via website of app. Je krijgt een melding wanneer er 
nieuwe informatie is.  In de gaten blijven houden wat je primaire informatiekanaal 
blijft? Probeer het van te voren te testen met een aantal ouders. 
De informatie naar ouders over de nieuwe website en app: daar wordt op dit moment
nog over gesproken bijvoorbeeld in de vorm van een info-avond? 

ICT: 
– werken in de cloud, via de server. Met welke leverancier gaan we in zee? Zoals we
nu werken op school is oud/ achterhaald. Verschillende presentaties gehad. Voor het 
einde van dit schooljaar wordt een besluit genomen met wie we in zee gaan. Met in 
ons achterhoofd, dat we gaan verhuizen naar nieuwbouw. Is dat de investering 
waard?

Parnassys:
– e-mails richting ouders. Hoe komt het dat niet alle ouders de mails krijgen?  Welke
mails krijgen het wel binnen en welke niet? Het probleem binnen Parnassys is dat dit
gedeelte van de dienstverlening is uitgesteed aan een buitenlandse (Amerikaanse) 
partij. Volgens Parnassys ligt het probleem niet alleen bij Parnassys, ook bij school.
– cijfers/ normering: school – Parnassys – VDOD – Cito.  Hoe nu verder, wat is 
wijsheid? Als MR goed voorbereid zijn, door wat dieper te graven. 
Het beeld completer maken. Het advies vanuit de PO-raad is wel praktisch. 
Is het een idee om hier uiteindelijk mee naar de bestuurder te gaan? Ja, maar we 
willen als MR eerst meer informatie. 
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7. Mededelingen vanuit
GMR

Mededeling
en

Op verzoek van de GMR wordt hier (ingelast) het vakantierooster ‘19-’20 
besproken, omdat de GMR hierover graag input ontvangt van de MR-en van de 
scholen. Aan de directeur is verzocht de relevante stukken aan te leveren, i.o.m. de 
bestuurder. 
Belang van de kinderen van onze school staat voorop. We realiseren ons dat altijd 
een groep mensen benadeeld wordt door welke keuze dan ook. Alle aspecten 
afwegende heeft het kwalitatieve onderwijsaspect de doorslag gegeven. De 
voorgestelde vakantieplanning van de directie verdient de voorkeur omdat hiermee, 
alles afwegende, de belangen van de kinderen van de BB het meest zijn gediend. We
vinden het jammer dat er in Geldrop niet door alle scholen overleg plaatsvindt over 
de vakantie planning/rooster. De MR zou graag zien dat de bestuurder van ‘t Nut dit 
onderwerp bij de wethouder van onderwijs aankaart. 

15 min

8. Scholing MR Ter 
bespreking

Cursus jaarplanning bij CNV volgen?
Al besproken. 

5 min

9. Mededelingen vanuit
OR

Mededeling
en

Het innen/verkrijgen van de vrijwillige ouderbijdrage gaat er veranderen. We willen
daarvoor een ander “programma” gaan gebruiken: “Wis Collect”, zodat de inning
digitaal gaat verlopen.  We krijgen een afzonderlijke bankrekening op naam van de
school specifiek voor OR gelden voor beter overzicht. We moeten het in de MR
hebben over de “nieuwe” tarieven. 

10. WVTTK – stand van zaken schoolplein en afgekeurde speeltoestellen. Geen vragen over na 
schriftelijke toelichting directeur.  
– MR afspraak met kinderraad: laten we even voorbij gaan. Denk er even over na 
voor de volgende keer.

10 min
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11. Rondvraag Voorzitter (NG):
– Vraag vanuit voorzitter MR Ganzebloem: hebben wij een up-to-date reglement? 
Nee, gaan we dit gezamenlijk updaten met alle 3 de scholen? Lid PMR (DC) en lid 
OMR (NG) samen vanuit BB, PMR-lid vanuit de RB, OMR-lid van de GB. 
Voorzitter (NG) informeert voorzitter GB.
Directeur (HvdV): 
– volgende vergadering staat gepland op 22 mei. Een aantal stukken kunnen niet op 
tijd aangeleverd worden (formatie, schoolplan, besteding werkdrukverlagende 
middelen). We verschuiven deze vergadering naar 27 mei. Één PMR-lid (FvdM) kan
er dan alleen niet bij zijn.

5 min

Sluiting vergadering
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ACTIEPUNTEN

Datum Actiepunt Wie Wanneer gereed

Huidige actiepunten

27-03-19 Plaatsen/zichtbaar maken voor ouders van notulen MR op website.
Voorzitter (NG) neemt contact op met lid PMR (PvB).

PvB

27-03-19 Bespreken afname enquête tevredenheid schoolbreed i.p.v. alleen groepen 6 t/m 8.
Doorschuiven volgende vergadering.

Directeur 17-09-19

27-03-19 Rapportages enquête tevredenheid team BB delen met MR leden.
Doorschuiven volgende vergadering.

Directeur 17-09-19

28-11-18 Uitzoeken mogelijkheden planning ouderavonden in Parnassys.
Uitstellen na lancering nieuwe website/app.

PvB/DC

28-11-18 Uitzoeken oorzaak aanpassing cijfers in Parnassys en mogelijkheden om dit te 
voorkomen.
Doorschuiven volgende vergadering.

Directeur 17-09-19

23-01-19 Tussentijdse updates stukken AVG beleid delen met MR leden.
Mogelijkheid tot agenderen bij vragen.

Directeur
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